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ACORDS SESSIÓ ORDINÀRIA 06.07.17 

 
 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de maig de 2017. 

 

PART INFORMATIVA 

 
Cartipàs 

 DONAR COMPTE del decret d’Alcaldia de 21 de juny de 2017 de nomenament del Sr. 

Daniel Briega Duarte Alonso com a membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó, i de la seva presa de possessió efectuada en data 6 de juliol de 2017. 
 

 QUEDAR ASSABENTAT de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici. 
 

 QUEDAR ASSABENTAT de l’informe de la regidora del Districte. 

 
PART DECISÒRIA 
 
Propostes d’acord. 

 “ INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 
Carta de Barcelona, la Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità, que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, d’iniciativa 

municipal”. 
 
S’APROVA per majoria simple amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, el vot en 
contra de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDPP i l’abstenció de GMDC’s i GMDERC-AM. 
 
 
 “ INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f)  la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció del tipus i ordenació de 

l’equipament del passeig Maragall 295, promogut per Alter Assets, SL.”  

 
S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 

GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s i GMDERC-AM i l’abstenció GMDPP. 
 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
Proposicions/declaracions de grup 

Del grup municipal demòcrata 

 

 Realització d’informe que inclogui les conseqüències de la revisió cadastral per als 
immobles que passaran d’ús industrial a ús comercial. 

 
S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 
GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s, GMDERC-AM i GMDPP. 

 
 
Del grup municipal de Cs 
 
 Eix de connexió entre barris. 

S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 
GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s, GMDERC-AM i l’abstenció de GMDPP. 
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Del grup municipal d’ERC-AM 
 
 Cobriment de la Ronda: avantprojectes d’obra basats en el consens polític assolit al 2015 

amb el veïnat de barris de muntanya; calendari d’execució; consens entre AAVV i resta de 
grups municipals. 
 

S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 

GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s, GMDERC-AM i GMDPP. 
 
 
Del grup municipal del PP 
 
 Adequació del solar c/ Maurici Vilomara, 14 per permetre l’ús veïnal i solucionar 

problemes salubritat i seguretat. 
 

S’APROVA per majoria absoluta amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 
GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDC’s, GMDERC-AM i GMDPP. 
 
 
Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
Del grup municipal de BComú 
 
 Declaració per a instar al govern de l’Estat i a la Generalitat per adoptar mesures en 

relació a l’habitatge. 
 
S’APROVA per majoria simple amb el vot favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 

desfavorable de GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, GMDPP i l’abstenció de GMDC’s i GMDERC-
AM. 
 

 
Declaracions Institucionals 
 

1) Declaració Institucional en resposta a l’Agressió feixista al barri del Guinardó 
 
D.I. transaccionada amb GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDERC-AM i el GMDPP no dóna la conformitat als punts 2 i 4 tot i que la recolza. 
 
“1. Manifestar el rebuig contra tot tipus d’agressió de caire masclista, racista, LGBTlfòbic i 
per motiu ideològic. 

2. Demanar i reiterar el rebuig públic davant dels creixents grups de caire feixista que es 
desenvolupen en els nostres barris i que cohibeixen la convivència dels veïns i les veïnes. 
3. Solidaritzar-se amb totes les víctimes d’agressions d’odi per motius gènere, ideologia, 
procedència, religió, sexualitat, i d’altre índole així com donar suport des dels diferents 

mecanismes de les administracions públiques que treballen per l’atenció a les víctimes i la no 
discriminació. 
4. Vetllar i establir un compromís públic per a que no es tornin a desenvolupar agressions 

contra l’activisme social al territori.” 
 
 
2) Declaració Institucional Dia Mundial de persones refugiades 

 

D.I. transaccionada amb GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDERC-AM i el vot en contra de GMDPP. 
  
“ 1. Reconèixer l’esforç i solidaritat de la societat i les organitzacions catalanes vers les 
persones que busquen protecció internacional, així com exigir a les institucions públiques que 
confiïn i impliquin més a la societat civil en l’elaboració de polítiques d’acollida i de suport a 

les persones refugiades. 

2. Que en l’elaboració d’aquestes polítiques es prioritzin els col·lectius més vulnerables: 
infants, dones, persones amb problemes de salut, víctimes o potencials víctimes de tràfic 
d’éssers humans, persones LGTBi, etc. 
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3. Rebutjar l’acord entre els Estats Membres de la UE i Turquia per al control dels fluxos 
migratoris, que ha acabat agreujant les deficiències en termes humanitaris. 
4. Constatar el fracàs de la política d’acollida europea, exigir una revisió profunda d’aquesta i 
defensar un sistema comú d’asil que harmonitzi criteris per acollir i integrar persones 
refugiades, que eviti preferències entre països i estableixi vies d’entrada segures i legals. 
5. Denunciar la manca de voluntat del Govern espanyol en executar els compromisos 
adquirits amb la Unió Europea per a la reubicació i el reassentament de persones refugiades. 

6. Donar suport a la voluntat d’acollida de persones sol·licitants d’asil de l’Ajuntament de 
Barcelona i a la Generalitat de Catalunya en el desplegament del Programa Català de Refugi, 
que actuaria com a complement del programa estatal i a favor de les persones no cobertes 
per aquest últim. 
7. Que des del govern municipal del Districte es duguin a terme mesures de conscienciació i 
sensibilització a través de les xarxes socials i altres vies, així com activitats i suport a les 

accions impulsades des d’entitats del districte i la ciutadania. “ 
 

 
3) Recolzament col·lectiu LGTBI 
 
D.I. transaccionada amb GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDPDeCAT-Unió-Demòcrates, 
GMDC’s, GMDERC-AM i GMDPP. 

 
“I Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones a la diversitat afectiva i 
a viure en igualtat de drets. Rebutjant tota forma d’homofòbia, bifòbia o transfòbia i 
declarant el Districte lliure de violències vers el col·lectiu LGTBI+ 
II Declarar el Districte compromès amb la diversitat afectiva i treballar en programes de 
recolzament al col·lectiu LGTBI+ per l’eradicació de tot tipus de violència cap a ell 
especialment en els que dintre d’ell són més vulnerables com les persones adolescents, les 

persones grans, i les persones trans i intersexuals. 
III. Adherir-se a la commemoració d’entitats i institucions amb motiu del 28 de juny Dia per 
l’alliberament Lèsbic, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual, i ubicar a la façana del 

Districte la bandera amb els colors de l’arc de Sant Martí. Fer el mateix amb el 26 d’abril, Dia 
de la Visiblitat Lèsbica; el 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia; i 
el 20 d’octubre, Dia internacional a Favor de la Despatologització Trans, donant suport a les 

diferents accions polítiques promogudes, i programant actes coeducatius i igualitaris a la 
ciutat. 
IV. Instar al Govern espanyol a desplegar la llei que s’aprovi al Congrés dels Diputats com a 
resultat de la proposta de llei. “Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad 
o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales” (Llei d’igualtat LGTBI), registrada el 
passat 4 de maig al Congrés dels Diputats. 

V.Instar al Govern de la Generalitat a seguir desplegant la llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 
a garantir els drets LGTBI+ i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Que 
continuï donant suport a les administracions municipals i supramunicipals a desenvolupar els 
continguts i mesures de la llei, i per la creació d’un servei d’atenció a les víctimes així com 

activar els mecanismes sancionadors previstos a la llei. 
VI. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a seguir desenvolupant els continguts i mesures de la 
llei que li corresponguin, sobretot aquells referents a l’àmbit educatiu, la formació dels 

treballadors i treballadores municipals, de la Policia Local, la creació d’un servei d’atenció a 
les víctimes, i l’elaboració d’un protocol de denúncia i d’actuació en casos d’agressions i 
discriminacions. 
VII. Comunicar els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
al Govern espanyol i a l’Observatori Contra l’Homofòbia, i publicar-los als mitjans de 
comunicació municipals. “ 

 
 
 


